
  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد

  
  ژهیقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي وم:   نام درس

   واحد        1: تعداد واحد 
  دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد پرستاري ویژه                    :   مخاطبان  
                       ندارد              :   پیش نیاز

                                            91-90اول نیمسال : زمان ارا ئه 
  خانم طوالبی                                                : مدرس 

                          14-13ساعت سه شنبه روز  : ساعات مشاوره 
  ی کالس کارشناسی ارشد دانشکده پرستاري و مامای:  مکان 

  10-8دوشنبه   :روز وساعت کالس
  :شرح درس 

اخالق و مهارت هاي  دراین درس مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي وبژه شامل تعریف مراقبت هاي ویژه ،انجمن هاي علمی و حمایتی ،
  اي ویژه تدریس خواهد شدالزم جهت توسعه مراقبت هاي ویژه، استانداردهاي و قوانین حاکم در بخشهاي مراقبت ه

  
 مفاهیم و تعاریف پایه ي پرستاري در مراقبت هاي ویژه  آشنایی با :هدف کلی

 
  : رسانه هاي آموزشی

  )ارائه تصاویر آموزشی ، فیلم و عکس ( ژکتور، اورهد ، و  دیتا پر
  
  :وظایف ، تکالیف و ارزشیابی دانشجویان 

  
 :از دانشجویان محترم انتظار می رود

 .جهت فراگیري مطالب این درس باشند) مطالعه قبل از کالس(ي زیر بناي علمی مناسب دارا-1
 . تحویل نمایندCDتکالیف  تعیین شده را با مشاوره هاي قبلی در کالس ارائه وبه صورت مکتوب همراه با -2
 .د در غیر اینصورت  نمره  ناتمام  اعالم  خواهد ش. انجام  و ارائه تکالیف الزامی  است  -3
  )ارزشیابی به طور مستمر .(به طورمنظم در کالس حضور فعال داشته ودر بحث هاي علمی کالس شرکت نمایند-4
  
  درصد5 حضور فعال وشرکت در مباحث کالس                              -
   ارائه کتبی وشفاهی یک موضوع مرتبط با درس بر اساس -

   درصد25                            )     منبع3حداقل (  آخرین منابع موجود
  درصد20                                                                   ترجمه -
    درصد50 پایان ترم                                                                -

     --------------------------------------------------------------  
   درصد100 جمع نمرات                                                        
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  مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي وبژهزمان بندي و موضوعات جلسات درس    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جلسات  ساعت  تاریخ  مدرس  عنوان

  اول  10-8  11/7/90  طوالبی   تعریف مراقبت هاي ویژه

  دوم  10-8  18/7/90  طوالبی  راقبت هاي ویژهاخالق در م

  سوم  10-8  25/7/90  طوالبی   سیاست هاي سالمت،  اقتصاد سالمت و جهت گیري هاي آینده

  چهارم  10-8  2/8/90  طوالبی   مهارت هاي الزم جهت توسعه مراقبت هاي ویژه

  پنجم  10-8  9/8/90  طوالبی  قوانین حاکم در بخشهاي مراقبت هاي ویژه 

  ششم  10-8  16/8/90  طوالبی  داردهاي مراقبت ویژهاستان

  هفتم  10-8  23/8/90  طوالبی   )تعطیل(دسترسی به منابع

  هشتم  10-8  30/8/90  طوالبی   انجمن هاي علمی و حمایتی
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